ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА
за период 2013. до 2016. године
Претходном четврогодишњи циклус је био период у коме је остварено доста тога, рађено
је на програмима и акцијама везалним и за домаће и за међународне активности.
Најважнија достигнућа су, на међународном плану, организација Европског и Светског
првенства 2011. године у Београду, а на домаћем плану стварање групе младих стрелаца
који су у 2012. години почели да остварују значајне успехе и резултате, и на којима
заснивамо наш план активности за период који је пред нама.
У наредном периоду ћемо наставити да радимо на већ започетим акцијама, уз
интензивирање сарадње са стрелцима, клубовима и стручним лицима и сарадницима.
Свако ће на свом пољу и у оквиру својих могућности и знања доринети унапређењу и
развоју спорта летеће мете.

-

-

-

Приоритети за период 2013-2016:
Рад са младим стрелцима и јуниорском селекцијом и њиховим укључивањем у
велика међународна такмичења, са ултимативним циљем обезбеђивања квоте за
Олимпијске игре 2016. године у Рио де Жаениру
Учешће сениора на великим такмичењима и побољшање њихових резултата са
једнаким стратешким циљем - ОИ 2016.
Обезбеђивање и побољшање стручног рада кроз сарадњу са тренерским школским
институцијама - на општем спортском плану и на стручном плану
Рад и обнова судијског кадра са посебним освртом и пажњом усмереном према
праћењу промена правила и стандарда на међународном плану
Појачан рад на промоцији националних такмичења и повећање броја стрелаца и
клубова на свим утакмицама на годишњем календару такмичења
Промоција и стимулација учешћа наших стрелаца на међународним такмичењима у
нашој земљи
Омасовљење спорта летеће мете кроз формирање нових клубова и дружина кроз
обнову сарадње са Ловачким савезом Србије, који је база за регрутовање нових
стрелаца
Успостављање стручне службе за праћење примене регулатива и поштовања истих
Кандидовање за организацију великих такмичења на евопском и светском плану
Наставак рада на информацијама и сарадња са медијима

Реализација наведних активности и циљева подразумева омасовљење спорта летеће мете и
развој тренерског и судијскoг кадра, уз повећање броја стрелишта и тренажних центара у
земљи и уз примену савременог менаџемента у спорту. Посебан акценaт ће бити стављен
на обезбеђивање финансијске и материјалне подршке стрелцима, посебно младим, чиме
би Савез постао поуздан ослонац за успешан спортски развој клубова летећих мета у
земљи.
Неопходан је озбиљан и осмишљен тимски рад како би се ови циљеви остварили.
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Домаћа такмичења
У оквиру домачих такмичења радићемо на организацији купова и првенстава према
важећим правилницима и одлукама, уз усаглашавање термина утакмица са терминима
европских и светских такмичења и такмичењима у региону; вршићемо праћење резултата
уз примену критеријума за ранг листу и категоризацију стрелаца. У оквиру свих
такмичења, на домаћем и међународном нивоу, примењиваће се, осим такмичарских
правила, и општа правила везана за анти допинг контролу и медицинску заштиту
спортиста. Сарадњу са Ловачким савезом је неопходно обновити и интензивирати, јер су
чланови ловачког савеза и ловачких клубова основ за омасовљење спорта летеће мете.
Велике награде (Grand Prix)
Наставићемо са организацијом два Гран при такмичења годишње, уз посебан акценат на
повећаном учешћу домаћих стрелаца на овим такмичењима где наши стрелци могу да
стекну међунардно искуство и где могу да се такмиче са неким од најбољих стрелаца
Европе и света; терминским скраћењем броја дана такмичења на петак, субота, недеља би
се повећао одзив стрелаца у свим дисциплинама (трап, дабл трап и скит), будући да
постоје технички услови на стрелишту; ангажовање већег броја судија и других
службених лица је неопходно за успешну организацију. Савез ће наставити да сваке
године аплицира код ЕСЦ за организацију Европског купа у дисциплинама летећих мета у
термину ГП Пераци.
Међународна такмичења
У оквиру међународних такмичења, планирамо учешће на Евопским првенствима и на
Светским куповима и првенству, у зависности од локације истих и финансијских
могућности Савеза, као и учешће јуниорске селекције на Јуниорским светским куповима
(Италија, Немачка, Финска), уз поштовање постављених критеријума за одлазак на ова
каткмичења о трошку савеза и о сопственом трошку.
Посебан акценат стављамо на обезбеђивање квоте за учешће на ОИ 2016. Са Олимпијским
комтетом Србије смо постигли прелиминаран договор о учешћу два стрелца на
Медитеранским играма 2013 у јуну у Турској, а договор ће бити финализиран у марту
2013.
Организација и кандидовање за организацију
великих међународних такмичења у Србији
Досадашње успешне организације великих међунардних такмичења су изузетна база за
наставак ових активности. Поднешена је кандидатура за организацију Светског купа у
дисциплинама летећеих мета 2015. и 2016. године, а одлука од додели Купа за 2015.
годину се очекује у првој половини следеће године. Уколико наша кандидатура буде
прихваћена, са приремама се започиње већ крајем следеће године, после ИССФ семинара
за организаторе који се одржава у новембру.
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Савез ће, уз сарадњу са Стрељачким савезом Србије, и уз добијање сагласности од
Министарства за омладину и спорт, радити и на подношењу кандидатура за друга велика
такмичења, а према распореду ЕСЦ и ИССФ.
Јуниори и школе стрељашства
Програм стимулације јуниора је започет 2010. године и резултати које наши јуниори
показују, и који су се нарочито исказали у протеклој години, утичу на одлуку да се са тим
програмом настави. Неопходно је да се у оквиру овог програма изнађу и могућности да се
организује и школа стрељаштва на летеће мете где ће се кроз тестове и организацију
викенд акција препознати млади таленти са којима можемо, уз стручан рад, обезбедити
наставак овог позитивног тренда.
Сениори
Иако су јуниори основа на којој морамо базирати развој спорта летеће мете, неоходно је и
да сениорска селекција буде будно и активно праћена. Стасавањем садашњих младих
стрелаца и њиховим прелазом у старију категорију, уз селекцију старијих успешних
стрелаца, требало би да се постигне одређен резултат и у сениорској конкуренцији, што би
Савезу дало могућности да се активније укључи у програме и акције Олимпијског
комитета и Министарства омладине и спорта Републике Србије.
Женска селекција
Упоредо са радом са мушким селекцијама, Савез ће осмислити и активирати програме и
планове за оформљивање женских селекција, са акцентом на младим селекцијама. У
оквиру програма стимулације јуниора, постављени су и критеријуми за стимулацију
јуниорки. Школе стрељаштва, кампови и викенд акције, уз подршку и подстицање рада са
женском популацијом у Клубовима ће бити основ за развој ове категорије у спорту летеће
мете.
Повећање броја дисциплина летећих мета које се пуцају у Србији
Највећи број стрелаца летећих мета Србије су трап стрелци. Најновије промене ИССФ
правила у такмичењима највише се односе на дисциплину скит и дисциплину дабл трап и
те дисциплине су тим порменама добиле на интересантности и динамици. Савез ће
усмерити своје активности на промоцији и ове друге две дисциплине, што би утицало и на
повећано интересовање за спорт летеће мете.
Стручни рад - тренери и судије
Разматрањем досадашњег рада Савеза, уочен је мањак стручних категорија - тренера и
судија.
У сарадњи са Факултетом за физичко образовање и са другим школским институцијама,
неопходно је укључити заинтересоване чланова савеза за добијање стручних знања и
вештина на општем плану. Савез ће, уз обезбеђивање финасијских средстава, радити на
довођењу истакнутих тренера дисциплина летећих мета са којим би тренери из клубова,
као и тренер, селектор репрезентације радили на усавршавању специфичних техника и
метода за остваривање бољих и квалитетнијих резултата наших стрелаца.
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Савез је је организовао званични курс за судије 2007. године, са предавачем из ИССФ, са
укупно 16 полазника, од тога 13 из Србије. Активно се од овог броја судија на домаћим
такмичењима укључује само 3, што представља реалну опасност и доводи у питање
регуларност такмичења. Посебно треба обратити пажњу на чињеницу да од 01.01.2013.
године на снагу ступају нова ИССФ правила која ће бити примењивана и у такмичењима у
Србији. Канцеларија Савеза ради на комплетном преводу свих правила, а правила су већ
објављена на вебсајту савеза на енглеском језику.
ИССФ Правила се установљавају са важношћу од четири године (олимпијски циклус), али
је неопходно редовно праћење, јер се у стрељаштву у целини, као и у спорту летеће мете,
прате и утврђују одређене промене у току тог циклуса које доприносе развоју и
побољшању стрељаштва.
Савез ће у смислу побољшања и осавремењивања спорта летеће мете, ступити у контакт
са стручним службама ИССФ, како би 1-2 тренера и 1-2 судија узело учешћа у курсевима
које ИССФ организује током године, а у складу са финансијским могућностима Савеза.
Истовремено ће Савез радити на томе да анимира чланове савеза и да уз сарадњу са ИССФ
организује судијски курс у Србији.
Канцеларија Савеза
Због неопходности усаглашавања и праћења промена везаних за Закон и правилнике о
спорту, неопходно је да се у оквиру рада канцеларије савеза обезбеди и правна служба,
односно ангажује агенција која се бави правом у спорту.
Сарадња са Министарством за омладину и спорт Републике Србије,
Олимпијским комитетом Србије и Спортским савезом Србије
Савез, као национални грански савез спорта летеће мете који је олимпијски спорт, ће
наставити да прати и учествује у свим активностима везаним за рад и акције и програме
наведних институција, укључујићи и сарадњу са Анти допинг агенцијом и Републичким
завод за спорт и медицину спорта, у доменима спорта летеће мете и у акцијама од општег
интереса за спорт.
Информације, вебсајт, медији
За популаризацију спорта летеће мете Савез ће наставити да ради на редовном ажурирању
постојећег вебсајта, постављене фејсбук странице и иненезивирати сарадњу са свим
медијима, а такође ће се наставити са приређивањем и издавањем годишњег билтена и
алманаха.
У овај четворогодишњи циклус улазимо са јасним схватањем важности континуитета рада
када је реч о улагању не само финансијских средстава, већ и енергије и напора у широк
обим активности које за циљ имају унапређење спорта летеће мете у Србији. Ово је
кључни период у коме се јавља јединствена прилика да се овај наш спорт још прецизније
устроји и даље развија. Стрељачки савез за летеће мете Србије ће се фокусирати на
наведене сегменте и радом на њима, кроз стварање услова за тренинге и такмичења, развој
окружења и осавремењавање спортске инфраструктуре, остваривање врхунских резултата
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и високих места на међународним такмичењима, достићи свој улимативни циљ - учешће
на Олимпијским играма 2016. године.
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